RENATA
CHLUMSKA

Inspirationsföreläsning
om målsättning.

SILVERMUSEET

BILDVISNING

Bertils Sundkvist visar
foton från sin
bildsamling med temat
sommarnostalgi.

www.silvermuseet.se - info@silvermuseet.se - 0961-145 00

SOMMARPROGRAM 2018
UTSTÄLLNINGAR SOMMARTORSDAGAR

BILDSPEL BUTIK TURISTINFORMATION

DET FÅR ALDRIG STÅ STILLA!
Trots ett generöst snöande med efterföljande snöskottning nästan
varje dag under den
mörka delen av året så
verkar våren ha gått på
knockout redan i första
ronden i sin årliga returmatch mot vintern.
Snön försvinner lika
snabbt som glass på ett
barnkalas.
Sommaren är äntligen på gång och med
den kommer även Silvermuseets program
fullspäckat med spännande och varierande
aktiviteter.
Vi rivstartar med en
föreläsning av äventyraren Renata Ch-

lumska, följer upp
med färgrik målning
för vuxna, vernissage,
bildspäckade föreläsningar om Nasafjäll
och toppvandringar
i fjällen, aktiviteter
för barn, och Bertil Sundqvist bjuder

på en rejäl dos sommarnostalgi från sitt
rika bildarkiv. Dessutom dyker några gamla
godingar upp i repris.
Doktorsgården slår upp
sina dörrar den 21
juni med guidade
visningar för allmän-

heten och precis som
ifjol förevisas dolda
hemligheter i museets
samlingar och arkiv.
Missa inte heller invigningen av den nya
utställningen den 2
augusti där du bland
annat kan ta del av de
unika hällmålningarna i Arjeplogfjällen.
Så slit dig ifrån hängmattan, stäng av gräsklipparen, stig upp
från blomrabatten och
häng med på en fullmatad sommarsäsong
på Silvermuseet!
Hjärtligt välkommen!
Greger Hörnberg
T.f museichef

SILVERMUSEETS ÖPPETTIDER

ENTRÉ OCH GUIDNING

Sommar: 4/6-5/8
Alla dagar: 9-17
Torsdagar: 9-20

Entré Silvermuseet
80: - (under 18 år fri entré)

6/8-31/8
Mån-Fre: 10-17
Lör: 10-14
Ordinarie öppettider
Mån - Fre: 10-13, 14-16
Lör: 10-14
Framsida:
Sommaren -93, Medborgarhuset.
Foto: Bertil Sundkvist.

Entré Doktorsgården
80: - (under 18 år 40: -)
Silvermuseet & Doktorsgården
140: Introduktion (för större grupper)
500: Guidning (max 20 pers)
Entré samt guideavgift.
Vänligen kontakta receptionen för priser.

GUIDNING I DOKTORSGÅRDEN
Varje sommar, i juli månad, håller Silvermuseet
guidade visningar i Doktorsgården. Då kan
man ta del av berättelsen om doktor Wallquists
digra livsgärning, vilken - förutom arbetet som
läkare - även innehöll såväl konstnärs- som författarskap samt ett stort engagemang i Arjeplogs
kulturhistoria och samhällsliv.
Silvermuseets
grundare, dr Einar
Wallquist, flyttade
till Arjeplog i början
av 1920-talet för att
tjänstgöra som provinsialläkare.
Redan efter ett par
år köpte han en gård
helt nära den nybygg-

da sjukstugan. Det var
ett rödmålat tvåvåningshus som kom att
bli hans bostad under
sextio år.
Einar Wallquist satte
en personlig prägel på
sitt hem och atmosfären skvallrar fortfarande om att här har

bott en kreativ person
med stor förmåga att
skapa en trevlig och
ombonad miljö för sig
och sin familj.
Hemmet bestod inte
bara av själva huset
utan det var minst
lika viktigt att miljön
runtomkring var
vacker och inbjudande. Doktorn anlade en
prunkande trädgård
runt Doktorsgården
och inte nog med
det - såväl sjukstugan
som det som skulle ha
blivit Arjeplogs järn-

vägsstation låg snart
inbäddade i lummig
växtlighet.
Einar Wallquist gick
bort 1985, vid en
ålder av nära 90 år. I
början av 1990-talet
donerade familjen
Wallquist Doktorsgården till Arjeplogs
kommun.

21/6, KL 18.00
Sommaröppning
av Doktorsgården

VARJE DAG, ÖPPET 9-17
Mån-fre

Doktorsgården

För dig som är intresserad av att lära känna Silvermuseets grundare Dr. Einar
Wallquist närmare, erbjuder vi guidning i Doktorns bostadshus. Välkommen till
ett hem som bjuder på spännande inredning med influenser från flera årtionden. Obs! Trappor, begränsad tillgänglighet.
Lös visningsbiljett och få information om tider i Silvermuseets reception.

Varje hel & Bildspel
- bilder av oss visas på svenska, nordsamiska, engelska, tyska och
halvtimme Arjeplog
franska.
För barn

Kreativt skapande

Skapa kreativt med återbruks –och naturmaterial, det finns framme hela sommaren. Välkommen att skapa olika former och mönster, material som väntar
på att bli utforskade!
Plats; Östan, innanför hörsalen.

SILVERMUSEETS

BUTIK

heminredning och godis. Och
såklart silver! Vackra smycken
tillverkade av silversmeder
från Sverige, Finland och
Norge.

Museets butik är något i en
klass för sig. Gillar du sådant
som är lite annorlunda och
håller hög kvalité har du kommit rätt när du kommer hit!
Vi söker ständigt nya
leverantörer, och har allt
från lokalproducerad slöjd,
ekologiska barnkläder till

Här hittar du också Silvermuseets reception och kan
lösa entrébiljett till museet.
Även turistbyråns personal
finns här, så behöver du hjälp
med att planera din vistelse i
Arjeplog kan vi ge dig förslag
på olika aktiviteter.

ANVARAT

Vår egen Skriftserie
Anvarat är ett gammalt ord
och betyder att uppmärksamma. I vår skriftserie försöker vi
anvara sådant som vi kommit
fram till genom vår forskning,
och göra den lättillgänglig för
andra som är intresserade. Hittills har vi gett ut tre nummer,
som alla finns att köpa i Silvermuseets butik.

TORSDAGAR, ÖPPET 9-20
7/6

19.00 Föreläsning: När bergen kallar med Renata Chlumska
Obs! Tiden!

Inspirationsföreläsning om att sätta upp egna mål och nå resultat. Bergsklättraren och äventyraren Renata Chlumska berättar. Entré: 40: -/pers.

14/6

18.00 Målning: Inspirativmålning med Linda Bolmvik

21/6

18.00 Sommaröppning av Doktorsgården

28/6

18.00 Vernissage: Sommarens utställning

5/7

18.00 Museets gömmor

12/7

18.00 Föreläsning: Glaciärbilder och Top of Arjeplog

19/7

18.00 Barnaktivitet

26/7

18.00 Bildvisning: Bertil Sundkvist

2/8

18.00 Ingvigning: Avtryck

Vi målar utan att låta tankarna begränsa oss! Passar både de som målat
innan och nybörjare. Deltagaravgift 100 : -/pers.

Fikaförsäljning, öppningstalare och visning av Doktorsgården.
Sigrid Furebotten och Eva Fjellström. Eva är ursprungligen från
Arjeplog. Båda är bosatta i Fauske. Teknik: Olja, Akryl och Akvarell.

Över hälften av Silvermuseets drygt 13 000 föremål förvaras i våra
magasin och arkiv, därför ser du dem inte vid ett vanligt museibesök.
Denna torsdag öppnar vi upp våra gömmor och berättar även om
utvalda föremål, med Ann-Kristin Öberg. Vi samlas i Silvermuseets
reception, deltagaravgift 80: -/ pers.
Toppvandrare berättar om sina favoriter – med bilder. Maria Söderberg berättar och visar bilder om miljön vid Sálajiegŋa, Sveriges största
glaciär.
Kom på en rolig kväll.

Tema: Sommarnostalgi. Bertil visar både publicerade och opublicerade
bilder. Sommaren -93 var en ”galen” sommar. Festivaler och fiskepremiärer avlöste varandra och så var det dans på Silverlogen.

I Silvermuseet tror vi på tingens makt. I museets nya basutställning
”Avtryck” möter du Arjeplog på ett annorlunda sätt.
Med reservation för ändringar.
www.silvermuseet.se

facebook.com/silvermuseet		

instagram.com/silvermuseet

FASTA

UTSTÄLLNINGAR

SILVERSALEN

Vår huvudattraktion är den
stora samling samiskt silver
som glimmar och blänker i sitt
blåa valv. Namnet samisk silver gör att man kan tro att det
är föremål tillverkade av samer, men så är inte fallet. Att det
kallas samiskt silver handlar
om att det har ägts och nyttjats av samer och att en del av
föremålen (kosor och skedar)
har samiskt formspråk. Under
handelsresor till kusten både
i Norge eller Sverige besökte
man marknader och bytte till
sig silver. Flera av symbolerna
på silvret är katolska, och de
äldsta vi har är från sen medeltiden, innan samerna kristnades. Det är oklart om man
brukade silver med katolska
symboler för att de var vackra
eller om de kunde översättas
till sin egen tro.

MUJTTALUS

UR NATUREN

Här kan du se några av
våra vilda djur, bland annat
björnen. Här berättas också

hur människor har nyttjat naturen som skafferi och apotek.
Till exempel har man använt
innerbarken på tall för att få
i sig viktiga mineraler och
vitaminer.

Mujttalus är samiska och betyder ”ur minnet”. Här visas
föremål som har varit i bruk
bland samer i Arjeplog. Det
är dräkter och dräkttillbehör,
ostformar och mjölkstävor,

leksaker för barnen, påsar och
korgar. Flera av dessa föremål
används även i nutid. Det
som kännetecknar de samiska
bruksföremålen är att de ofta
är vackert utsmyckade med
tennbroderi, klädesdekor, horninlägg och gravyr. En getost
eller renost var en bra vara att
handla med, och ju vackrare
den var desto bättre betalt fick
man.

HUR BLEV
SILVERMUSEET
TILL?

ÖVERVÅNING

På övervåningen presenteras
jord- och skogsbruket, jakten och
fisket. Här kan du ta del av de
bofastas tillvaro och vardagens
alla arbetsuppgifter. Du kan
bland annat titta in i 30- talets
småbrukarkök, sömmerskans
kammare och en skolsal.

SPÅR

Spår är Silvermuseets förhistoriska utställning och är uppbyggd kring temat samspel.
Här skildras människornas
samspel med varandra, med
sin naturomgivning och med
gudarnas och andarnas värld.
Du kan följa inlandsisens avsmältning och människans utveckling av redskap och verktyg, samt se en björngrav och
en spåtrumma. Utställningen
är förutom en förhistorisk utställning även en konstutställning utformad av Eva Stina
Sandling som har låtit sig inspireras av arkeologernas utgrävningar.

Grunden för Silvermuseet
lades av Doktor Einar
Wallquist, f. 1896 i D
 alsland.
Han kom till Arjeplog som
nyutexaminerad läkare på
1920- talet och tog sig an
jobbet som provinsialläkare. D
oktorn som han
kallades och fortfarande
är känd som här i bygden,
var en 
mångsysslare. Han
var konstnär, musiker,
författare och sist men inte
minst – samlare. Under sina
dryga fyrtio år som läkare samlade han en mängd
bruksföremål från trakten
och dokumenterade bygdens historia. När han gick
i pension kunde en ny era
i hans liv påbörjas, nu som
museiman och 1965 slogs
dörrarna till 
Silvermuseet
upp.

ÖPPET HELA ÅRET! MER ÄN ETT MUSEUM
Silvermuseet har aktiviteter året runt. Håll
er uppdaterade via hemsidan eller anmäl er
till nyhetsbrevet. Vi kan locka med bland
annat samiska veckan i oktober och julbasar under första advent. Vi hjälper gärna
till att planera ditt besök hos oss!
Tillgänglighet
Silvermuseets huvudentré nås via en ramp.
Hissar leder till alla våningsplan och på
entré- och källarplan finns anpassade toaletter. Hörsalen är utrustad med hörslinga.
Ta dig hit
Lättast kommer du med egen bil, Silvervägen
(väg 95) som går från Skellefteå till Bodö passerar utanför museet. N
 ärmaste flygplats finns
i Arvidsjaur. På sommaren kan man åka
Inlandsbanan och vidare med buss in till
Arjeplog. För övriga bussförbindelser se
www.ltnbd.se.

INSARC

Institutet för subarktisk landskapsforskning
Här bedrivs forskning i världsklass! Inriktningen är
sambandet mellan människans landskapsutnyttjande och ekosystemens förändringar i nordliga miljöer. Verksamheten genomförs i tvärvetenskapligt
samarbete mellan i första hand arkeologer och ekologer. Forskarna fyller på med ny kunskap om vår
historia och vårt kulturlandskap, vilket är en grund
för Silvermuseets övriga verksamheter. Läs mer om
forskningen och publikationer på Silvermuseets
hemsida under fliken Forskning.

ARJEPLOGS TURISTBYRÅ

I turistbyrån hittar du broschyrer som rör Arjeplog
med omnejd samt våra grannkommuner. Är du på
väg till Norge kan du även hitta information för din
vistelse där. Kontakta oss så hjälper vi dig gärna planera ditt besök i Arjeplogs kommun!
0961-145 20
turist@arjeplog.se
www.arjeploglapland.se

UTHYRNINGSLOKALER

www.google.com/maps/

SILVERMUSEET
Torget, 938 31 Arjeplog
0961-145 00
www.silvermuseet.se

Hos oss kan du även hyra lokal som lämpar sig för
konferens, föreläsningar och workshops. Vår hörsal rymmer 60 åhörare men kan vid behov utökas
med ytterligare 20 platser. Kontakta oss för mer
information.
0961-145 00
info@silvermuseet.se
www.silvermuseet.se

